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informació i
serveis

informació i serveis

Alcaldia (visites concertades):
de dilluns a divendres de 10 a 14 h
Serveis tècnics:
dijous de 10 a 14 h
Jutjat de Pau (al c/ del Sol, 2):
dijous de 10 a 14 h
Serveis Socials:
Asistenta social: divendres de 10 a 14 h
Educador: 2n i 4t dilluns de 10 a 11 h
Centre Cívic:
de dilluns a divendres de 16.30 a 21 h
dimecres de 12 a 14 h i dijous de 9 a 14 h
Oficina municipal de Baronia:
Dijous de 16 a 20h i dissabtes de 10 a 13h
Deixalleria comarcal:
de dilluns a divendres de 9 a 13 i
de 15 a 18 h i dissabtes de 9 a 14 h

Barcelona Palau
ReiaL

Barcelona Maria Cristina

Barcelona Sants

9:50

9:55

10:05

9.40

10.20 10.25

10.35

Vilafranca del
Penedès

Santa Margarida
i els Monjos

La Ràpita

L'Arboç

La Gornal

Bellvei

El Vendrell

Sant Salvador

Coma-ruga

9:10

De l’1 de setembre al 31 de juliol
8:30

8:36

8:40

9.00

9.06

9.10

8:42

8:48

9:00

De l’1 al 31 d’agost
8.55

8.57

9.12

9.18

9.30

Coma-ruga

Sant Salvador

El Vendrell

Bellvei

La Gornal

L'Arboç

La Ràpita

Santa Margarida
i els Monjos

Vilafranca del
Penedès

BARCELONA - EL VENDRELL - COMARRUGA
Barcelona Palau
Reial

Ajuntament:
de dilluns a divendres de 10 a 14 h
(visites concertades)

COMARRUGA - EL VENDRELL - BARCELONA

Barcelona Maria
Cristina

)

Horaris
d’atenció al públic

)

Horaris autobusos

Barcelona Sants

)

Telèfons municipals

Ajuntament.....................977 16 81 85
Ajuntament fax...............977 16 81 15
Oficina mpal. Baronia.....977 66 16 96
CEIP La Muntanyeta........977 16 81 47
Llar d’Infants...................977 16 80 81
Piscina..............................977 16 80 02
Centre Cívic......................977 16 84 35
Consultori........................977 16 88 41
Llar de jubilats.................977 16 80 57
Servei d’aigua (avaries).......650 71 57 44
Deixalleria Bellvei...........977 66 26 83
Jutjat i Serveis Socials.....977 16 82 52
Bellvei Ràdio....................977 16 89 77

De l’1 de setembre al 31 de juliol
14:20 14:30 14:33

15:05 15:13

15:25 15:31 15:33

15:37

15:43

15:37

15:43 15:48

De l’1 al 31 d’agost
14:20 14:30 14:33 15:05 15:13 15:25 15:31 15:33

De dilluns a divendres feiners. La resta de dies no hi ha servei.
Horaris de pas aproximats, depenent de la circulació

Horaris de trens

15:50

)

des de l’estació de Calafell

Direcció Barcelona: 6.05- 6.20 -6.41- 6.57- 7.13- 7.27- 7.39- 7.53 h
A partir d’aquí, hi ha sortides a totes les hores a:05 i a :35
minuts fins a les 22:05 h.

Direcció Tarragona: a partir de les 06:56 h i fins a les 23:56 h ,
hi ha sortides a totes les hores a :56 i :26 minuts.

NOTA
D’acord amb la Llei 15/1999 de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Persona, no podem fer públiques
dades de caràcter personal de terceres persones, per la qual
cosa, no podem publicar els naixements, casaments i defuncions com féiem fins ara.
Si algú està interessat en que es publiquin, ho pot fer
dirigint-se a l’Ajuntament de Bellvei, de dilluns a divendres, de 10 a 14 h, signant una autorització.
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PÀG. ( 13

14 15 ) Grups Municipals

Ja portem uns mesos d’aquest nou any i en aquesta edició
del Pòrtic us expliquem la feina feta des de l’Ajuntament en
aquest temps, el pressupost municipal que hem aprovat per
al 2010 i les actuacions que tenim previst portar a terme al
llarg de l’any.
De la feina feta o començada, en destaquem l’aparcament
de la zona esportiva, les obres dels carrers del centre i la
posada en marxa del servei de recollida de la fracció orgànica. Crec que aquest últim tema és molt important però sobretot necessita de la col·laboració i la voluntat de tothom.
És obligatori fer aquest tipus de recollida, i penseu que si no
ho fem bé, l’any que ve suposarà un increment en el cost
del servei. Per això vull insistir en la importància de l’esforç
de tothom perquè aquest servei funcioni bé.
Pel que fa a la feina que farem properament, vull destacar
que la inversió més important d’aquest 2010 és
el centre cívic de Baronia
De la feina feta o
del Mar. A més, aviat cocomençada, en
mencem la renovació del
destaquem l’aparcament
90% de l’enllumenat púde la zona esportiva,
blic de la urbanització.
Del contingut d’aquesta
edició del Pòrtic vull fer
esment especial sobre
l’increment del número
de persones que passen
cada mes pel pavelló poliesportiu municipal.

les obres dels carrers
del centre i la posada
en marxa del servei de
recollida de la fracció
orgànica

Actualment la mitjana és d’unes mil persones al mes. A
més, cal destacar que és important el fet que cada tarda
el fan servir una vintena de nens i nenes del poble que, en
acabar l’escola, van a jugar a futbol o a bàsquet. Això vol dir
que aquesta canalla se sent bé al pavelló, els agrada, però
a més, d’aquesta manera no estan al carrer.
Per tant, el pavelló tira endavant i crec que ens ha de fer
sentir orgullosos a tots plegats, ja que demostra que aquest
equipament està complint l’objectiu inicial de que la gent de
Bellvei se’l fes seu.

)
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actualitat

actualitat
Obert
l’aparcament

de la

zona
esportiva

J

a està obert a tothom l’aparcament a l’aire
lliure a la zona esportiva, amb una capacitat
per a setanta vehicles. L’aparcament s’ha fet

dintre del projecte d’arranjament de la zona esportiva que l’Ajuntament ha portat a terme amb
els diners del fons estatal del 2009, i que ha inclòs també l’arranjament de la pista de tennis i
la construcció d’uns nous lavabos als vestidors.
El total de l’import de l’obra ha estat de 325.658
euros.

Bon ritme de la segona fase de millora
dels carrers del centre de Bellvei
Les obres de la segona fase de pavimentació i renovació de serveis
dels carrers del centre van a bon
ritme. Les obres consisteixen en la
reposició de serveis i la pavimentació dels carrers Sant Joan, Montpeó
i Joan Armajach, i tenen un cost de
759.813 euros, dels quals 284.000
seran finançats pel PUOSC. En totes
les façanes es graparà el cablejat
elèctric, excepte en alguns casos en
els que els veïns no estan d’acord i
haurem de posar un pal davant de
la casa.
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)

actualitat

actualitat

Comencen els treballs
				

l’enllumenat

de substitució de

públic de
Baronia del Mar

Ja s’han iniciat els treballs de substitució de l’enllumenat
públic de Baronia del Mar, projecte en el que l’equip de
govern de l’Ajuntament de Bellvei ha decidit destinar
l’ajut econòmic del Fons Estatal per l’Ocupació i la Sostenibilitat Local d’aquest any. Gràcies a aquesta iniciativa, es canvia el 90% de l’enllumenat públic existent
a la urbanització, concretament 170 fanals. En total es
destinaran 214.593 euros.
L’objectiu és la millora de l’eficiència energètica i
l’adaptació a la normativa vigent en matèria de contaminació lumínica. A més, segons ha explicat l’alcalde
Josep Fonts, “reduirem el consum en un 40%, el
previstes per l’equip de govern a la urbanització de Ba-

l’electricitat”.

ronia del Mar que, segons l’alcalde, “es completa amb

Aquesta actuació forma part del programa d’actuacions

la construcció d’un centre cívic”.

REGIDORA

que suposarà un estalvi important en la factura de

M. Cruz Leon pren possessió del
càrrec de regidora

Mari Cruz León és la nova regidora de l’Ajuntament de Bellvei, en
substitució d’Elisa Vidal, que va renunciar al càrrec fa uns dies
per motius professionals. La nova regidora viu a Baronia del Mar
i és una persona molt vinculada als veïns d’aquesta urbanització,
a més de ser presidenta de l’AMPA del CEIP La Muntanyeta de
Bellvei.
León és regidora de Joventut, Esports i Activitats, i Pau Martínez,
ha assumit les carteres de Cultura i Festes, a més de la Medi
Ambient que ja portava.
La resta de regidories es mantenen com fins ara.

)
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actualitat

actualitat

començat

Ja ha

el

selectiva de

D

servei

de

recollida

matèria orgànica

es del dia 29 de març funciona
a Bellvei el servei de recollida de
matèria orgànica,

delegat al Consell Comarcal del Baix Penedès. D’aquesta
manera,

Bellvei

s’ha adaptat a les
directrius de la Unió
Europea, que estableix
que a partir de l’1 de
gener de 2010 tots els
municipis han de fer de
forma obligatòria la recollida separada de residus orgànics.
Per portar a terme el sistema de recollida s’han
col·locat contenidors específics per la recollida
de la fracció orgànica de
660 litres de capacitat i
s’han repartit per els grans
productors de fracció contenidors rodants de 120 litres
i/o 60 litres.

A mes, a finals de maig l’empresa adjudicatària farà un

Ja s’han fet les xerrades informatives i

porta a aporta per explicar amb detall el sistema, i des

s’han repartit els cubells de forma gra-

de l’Ajuntament també es farà una xerrada informativa

tuïta. Tot i així, si encara hi ha algú que

per explicar a tothom com ha funcionat aquesta inicia-

no el té, el pot recollir al centre cívic, de

tiva durant les primeres setmanes i per resoldre tots

4 a 8 de la tarda.

els dubtes que puguin sortir.

)

notícies

Aprovat provisionalment el

projecte

per a la pavimentació i
de

)

notícies
notícies
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serveis

l’Avinguda
de Nostra Senyora de l’Assumpció

L

a Junta de Govern Local de

Les obres es portaran a terme entre finals del 2010 i el 2011. En

l’Ajuntament de Bellvei ja ha

un principi, i fins que no estigui feta la circumval·lació de Bell-

aprovat provisionalment el pro-

vei, l’avinguda Nostra Senyora de l’Assumpció serà de dos sentits

jecte per a la pavimentació i serveis

de circulació i, en ampliar les voreres, no s’hi podrà aparcar. Per

de l’avinguda de Nostra Senyora de

això, l’alcalde ha explicat que “hem fet una zona d’aparcament a

l’Assumpció, que canviarà l’aspecte

la zona esportiva amb capacitat per a 70 vehicles”. Més endavant,

d’aquesta via, entre el carrer d’Antoni

l’avinguda passarà a ser d’un sol sentit de circulació i, per tant, es

Suau i el carrer de Jaume Palau.

podrà aparcar en una banda.

Els treballs consistiran en l’ampliació
de les voreres, la pavimentació del
carrer i la implantació i substitució
d’infraestructures necessàries, com la
xarxa d’abastament d’aigua, clavegueram, xarxa de baixa tensió, xarxa de
telecomunicacions i enllumenat públic.
L’equip de govern ha decidit tirar endavant aquest projecte ja que el Ministeri de Foment ha cedit a l’Ajuntament
de Bellvei la titularitat de la carretera N-340 , tal com havia demanat el
consistori a finals del 2006. Gràcies a
aquest conveni, el Ministeri de Foment
aporta 141.384,45 euros, diners que
l’Ajuntament aprofitarà per a aquestes
obres en el tram de la carretera N-340
comprès entre els carrers Jaume Armajach i Antoni Suau, tot i que el cost total de les mateixes és de 372.646€, per
la qual cosa, l’equip de govern buscarà
altres possibles ajuts o subvencions
d’altres administracions.

notícies

notícies

)

notícies
notícies
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Una mitjana de 1.000 persones
passen pel

pavelló
poliesportiu
cada mes
Durant el mes de març 988 persones van fer ús del pavelló poliesportiu municipal, 888 de Bellvei i 220

ara la gent ja se l’ha fet seva, tal com prevèiem des de l’equip de go-

de fora, mentre que al mes de març

vern”.

van ser un total de 1.098 usuaris,
859 del poble i 239 de fora.

Al pavelló municipal de Bellvei es porten a terme programacions esportives en totes les seves franges d’edat i durant tot l’any. També

Segons

Fonts,

ofereix la possibilitat de llogar la instal·lació per activitats esportives a

“aquesta és una mostra de l’èxit

altres entitats, col·lectius o clubs. Les activitats que tenen més èxit són

d’aquesta instal·lació municipal que,

les dirigides a la gent gran i els nens, així com el fitness.

El

l’alcalde,

Josep

Consell Esportiu del Baix Penedès

gestionarà durant
el

4 anys més

pavelló

activitats

Tornen els noms i
la numeració dels carrers
de Baronia del Mar

esportives

El Consell Esportiu del Baix Penedès

que es realitzen al

gestionarà durant quatre anys més

municipi. A més, es

L’Ajuntament de Bellvei ja ha

el pavelló poliesportiu de Bellvei, tal

fa càrrec del personal

donat d’alta tots els carrers de

com està fent des de la seva posada

necessari pel funcio-

Baronia del Mar al cens. Per

en marxa al 2006. Així ho ha apro-

nament d’obertura del

això, a partir d’ara ja es pot

vat el ple de l’Ajuntament en la ses-

pavelló i de les dife-

utilitzar la nomenclatura i la

sió plenària del 29 de desembre.

rents activitats espor-

numeració que els correspon a

Gràcies a aquest conveni, el Con-

tives que s’hi realitzin,

cada habitatge, quedant obso-

sell Esportiu del Baix Penedès con-

i de la neteja de les

leta ja la lletra i el número iden-

tinuarà organitzant i coordinant les

instal·lacions.

tificatius dels carres fins ara.
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notícies

Recurs contra el traçat
del

desdoblament

)

notícies
notícies

de la

N-340

El ple de la corporació ha aprovat la
ratificació d’un decret d’alcaldia per
interposar un recurs contenciós-administratiu contra la Resolució de la Secretaria de l’Estat d’Infraestructures
i Planificació del 17 de desembre de
2009, publicada en el BOE el 7 de
gener del 2010, per la qual s’aprova
definitivament l’estudi informatiu de
l’autovia A-7 carretera Nacional 340,
ja que considera que produirà greus
alteracions al seu pas per Bellvei.
a dir, la que contempla la gratuïtat de l’autopista. El recurs
D’aquesta manera, l’Ajuntament posa

contenciós-administratiu es posa conjuntament amb els ajun-

de manifest un cop més el seu rebuig

taments de l’Arboç i el de Castellet i la Gornal, i el Consell

a l’alternativa aprovada i continua de-

Comarcal del Baix Penedès. També ho ha fet l’Ajuntament del

fensant l’alternativa B- Autopista, és

Vendrell.

Aprovat el

			 pressupost municipal
					
per al 2010

E

l pressupost municipal per

a l’exercici del 2010 és de
3.098.252€.

El

regidor

d’Hisenda i portaveu de l’equip de
govern, Julià Forcada, ha explicat

siderable, però toquem de peus a terra i hem elaborat

que aquest és un pressupost realis-

un pressupost que manté la despesa social i que dedica

ta amb la situació actual i equilibrat.

un 35% a inversions. Per això podrem tirar endavant la

“No podem fer tot el que ens agrada-

construcció d’un centre cívic a Baronia del Mar”.

ria- ha manifestat Forcada- perquè

Aquestes mateixes paraules han estat ratificades pel re-

amb la crisi econòmica la davallada

gidor del PP, José Ángel Pascual, que s’ha mostrat satisfet

dels ingressos municipals és con-

pel pressupost aprovat, que l’ha qualificat d’ambiciós.
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notícies

notícies
Conveni

)

notícies
notícies

entre

Bellvei Ràdio i
Ràdio Banyeres
L’alcalde de Bellvei, Josep Fonts, i
l’alcaldessa de Banyeres del Penedès,
Núria Figueras, han signat un conveni gràcies al qual la ràdio municipal
de Banyeres emetrà en connexió amb
Bellvei Ràdio.

En la signatura del conveni, l’alcalde de Bellvei, Josep

Així, Bellvei Ràdio cedeix a Ràdio

Fonts, va manifestar que espera ”que aquest conveni sigui

Banyeres dues hores setmanals de la

un èxit i vagi bé tant pel municipi de Banyeres com pel de

seva programació, els dilluns de 20 a

Bellvei. És important que entre els pobles petits ens aju-

21 h i els dissabtes de 14 a 15 h. La

dem i unim esforços per tirar projectes endavant. Crec que

connexió entre ambdues emissores

aquest és un inici i que pot servir d’exemple per a altres

es mantindrà les 24 hores del dia.

iniciatives”.

Arriba a Bellvei

l’Espai Jove

G

La borsa de treball de

l’Ajuntament ha col·locat a
14 persones en el que va d’any

ràcies a un conveni de col·laboració

En els que va d’any, catorze persones més que esta-

signat entre l’Ajuntament de Bell-

ven a l’atur ja estan treballant gràcies a la Borsa de

vei i el Consell Comarcal del Baix

Treball de l’Ajuntament, que es va crear a l’octubre

Penedès, el centre cívic ofereix un nou

amb l’objectiu d’ajudar a la gent del poble a acon-

servei. Es tracta de l’Espai Jove, un pro-

seguir una feina adaptada a les seves necessitats,

jecte itinerant que dóna una alternativa a

formació i experiència laboral.

l’ocupació del temps lliure dels infants, en-

Des de l’Ajuntament s’està en contacte amb les em-

focat a donar resposta a les necessitats so-

preses del poble i del polígon i s’intercanvien currí-

cioeducatives dels menors en el seu temps

culums i ofertes.

lliure.

Per fer arribar el vostre currículum us heu de dirigir

L’activitat es realitza els dimecres i di-

a l’Ajuntament de 9 a 14 h, o bé al Centre Cívic, de

vendres de 18 a 21 h al Centre Cívic fins

16 a 21h. També trobareu informació a la web de

al 18 de juny del 2010.

l’Ajuntament.
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notícies

notícies

L

’Ajuntament

de

)

notícies
notícies

Bellvei

va organitzar a finals de
març una xerrada a cà-

rrec dels Mossos d’Esquadra
sobre Seguretat. estafes, robatoris i seguretat a la via pública
i al domicili.
L’alcalde ha explicat que “en
vista de la creixent preocupació dels veïns del municipi vers
els temes de seguretat, vam
considerar oportú fer aquesta
xerrada perquè els Mossos expliquessin el que estan fent i
responguessin els dubtes de la

Xerrada dels

gent del poble.”

Mossos d’Esquadra

La xerrada es va fer al vespre,

sobre seguretat a Bellvei

al centre cívic, i van assistir-hi
una trentena de persones.

Neus Forcada a la

selecció catalana de

futbol 7 infantil

Neus Forcada està a la Selecció Catalana de futbol 7 de la categoria infantil. La noia, amb només 12 anys, ha aconseguit situarse com una de les millors jugadores catalanes i ha participat, en
representació de Catalunya, en el IX Campeonato Nacional de
Selecciones Autonómicas Femeninas, celebrat a Alcobendas.
Neus Forcada va començar a jugar a futbol des de ben petita
amb la UE Tancat i aquesta temporada ha fitxat per la Fundació
Atlètic Vilafranca, competint amb nenes de Primera Divisió de les
comarques de Barcelona.
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50 anys de la

Cooperativa Agrícola
de Bellvei
El passat 12 de desembre es va presentar el llibre dels 50 anys de la Cooperativa Agrícola de Bellvei, una important obra
que repassa el mig segle de vida d’aquesta
entitat. L’alcalde Josep Fonts considera
que el llibre “és el fruit d’una bona feina
i un document històric del poble de gran

importància, la presentació del qual va servir per
arrodonir els actes organitzats per la cooperativa
per celebrar l’aniversari”.
D’altra banda, l’alcalde creu que segurament a
causa d’un descuit, la fotografia que apareix en
el llibre de la visita del president de la Generalitat, Jordi Pujol, no és a Bellvei, sinó que és a
CEOLPE, a Llorenç del Penedès. Per això, aprofitem El Pòrtic per recordar alguna instantània de
la visita històrica del president a la Cooperativa
de Bellvei.
La visita va ser al març de l’any 1991. Jordi Pujol
va anar a ‘Ajuntament, va fer un cafè a la Glorieta, va anar al Casal i a la Cooperativa, on va
estar acompanyat per l’alcalde i regidors, el president de la Cooperativa i altres membres de la
junta, el president del Consell Comarcal del Baix
Penedès i el delegat del Govern, entre d’altres.
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pleNS MUNICIPALS

novembre 2009 - març 2010
Ple extraordinari 23 de novembre de 2009
1.- Donar compte per part de l`equip de govern del projecte
d`urbanització dels sectors industrials 8 i 13 del polígon Els
Masets.
2.- Donar compte per part de l`equip de govern de l’aprovació
del projecte de reparcel·lació i urbanització del sector S.15.
3.- Donar compte per part de l`equip de govern de les negociacions amb el Consell Esportiu per tal de renovar el conveni per a la gestió del pavelló poliesportiu.
4.- Donar compte de la preocupació del veïnat sobre
l`amenaça i el perill que presenta la casa de la plaça Vella
“Cal Ponico”, donat el seu estat d`abandonament. A instància de l`ajuntament envers el propietari s`haurien de restituir les teules de la teulada per tal d`evitar la degradació de
l’immoble fins que no es determini el seu destí.
5.- Demanar més presència o més espai en els mitjans de
comunicació municipals d’acord amb unes mesures més
ajustades al sistema democràtic i de llibertat d’expressió.

4.- Moció presentada pel grup municipal PSC, per possibilitar el debat amb l`equip de govern , dels punts 1, 2 i 3 del
ple extraordinari de 23 de novembre.
5.- Informació de l`alcaldia.
6.- Precs i preguntes.
Ple extraordinari 22 de febrer de 2010
2.- Aprovació de la moció de rebuig a la resolució de la
Secretaria d’Estat de Planificació i Infraestructures del Ministerio de Fomento, sobre el traçat del desdoblament de la
N – 340. S’aprova amb 7 vots a favor de CiU, Pp i l’Entesa
i 2 en contra del PSC.
3.- Ratificar el conveni subscrit amb el Consell Comarcal
del Baix Penedès en matèria de serveis socials , per a la
incorporació del projecte “Espai Jove”. Aprovat per unanimitat.
4.- Pres de raó de la renúncia de la regidora d’Esports, Cultura, Joventut i Festes.
5.- Informació de l’alcaldia.

Ple extraordinari 23 de novembre de 2009 (2)

Ple ordinari 22 de març de 2010

Un cop aprovada les actes dels plenaris anteriors, es debaten els següents temes:
2.- Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals. S’aprova amb 6 vots a favor de CiU i PP, 2 abstencions del PSC i 1 en contra de l’Entesa.
3.- Aprovació provisional de l’establiment de la taxa per
l`aprofitament especial del domini públic local a favor de
les empreses explotadores dels serveis de telefonia mòbil.
S`aprova per unanimitat.
4.- Aprovació provisional de l’expedient de modificació i habilitació de crèdits núm. 1/09. S’aprova amb 6 vots a favor
de CiU i PP i 3 abstencions del PSC i l’Entesa.

Aprovada l’acta de la sessió extraordinària anterior:
2.- Presa de possessió de la regidora de CiU Sra. M. Cruz
León Muñoz.
3.- Aprovació provisional de l’expedient corresponent al
pressupost de la corporació així com les bases d’execució i
la plantilla de personal per a l’exercici 2010. Queda aprovat
el punt amb 6 vots a favor de CiU i PP, 2 en contra del PSC
i 1 abstenció de l’Entesa.
4.- Ratificar el decret d’alcaldia 15/10 de nomenament de
la dipositària accidental a favor de la Sra. Eulàlia Miravent
Rovira. S’aprova per unanimitat.
5.- Ratificar el decret d’alcaldia 16/10 de nomenament
d’encarregada del registre civil, a favor de la Sra. Cristina
Paniello Carrillo. S’aprova per unanimitat.
6.- Ratificar el decret d’alcaldia 40/2010, sobre interposició de recurs contenciós administratiu davant l’audiència
nacional, així com apoderament notarial a favor de procuradors i advocats, i contractació de l’empresa SECOTUR,
en relació a l’aprovació definitiva de l’estudi informatiu de
l’autovia A-7.Carretera N-340.tram: inici variant Altafulla i
Torredembarra-final variant Vilafranca del Penedès. Queda
aprovat amb 7 vots a favor de CiU, PP i l’Entesa per Bellvei
i 2 en contra del PSC.
7.- Informació de l’alcaldia.

Ple ordinari 29 de desembre de 2009
Aprovada les actes anteriors, es tracten els temes:del
DIA:
2.- Aprovar el conveni de delegació a favor del Consell Comarcal del Baix Penedès del servei de recollida selectiva
de la fracció orgànica dels residus municipals. S`aprova per
unanimitat.
3.- Ratificar el conveni de gestió de serveis entre
l’Ajuntament i el Consell Esportiu del Baix Penedès per a la
gestió del pavelló poliesportiu. Queda aprovat amb 5 vots a
favor de CiU i PP i 2 en contra del PSC.
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JULIÀ FORCADA I MAÑÉ
Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió

En aquestes darreres setmanes s’han produït canvis en el govern municipal. L’Elisa Vidal, regidora durant gairebé set anys, ha renunciat al seu càrrec per motius professionals. En nom de tot el grup municipal de Convergència i Unió vull donar-li les gràcies pel treball, l’esforç i el sacrifici personal que ha dedicat al poble de Bellvei
durant aquest temps. Els que coneixem a l’Elisa sabem que seguirà treballant pel seu poble i per la seva gent
perquè si una cosa la caracteritza és la seva dedicació per a tot allò que fa. El fet de deixar l’Ajuntament per
motius professionals, ho demostra. Per tant, un cop més, li agraïm la feina feta durant aquest set anys.
D’altra banda, volem donar-li la benvinguda a la Mari Cruz León, la nova regidora que ja porta les àrees de Cultura, Esports i Activitats, una responsabilitat que, sens dubte, tirarà endavant amb dedicació i molta il·lusió.
Tots plegats, els regidors de l’equip de govern, aquest any tenim una tasca difícil al capdavant de l’Ajuntament.
La situació econòmica no és fàcil. Han baixat els ingressos a les arques municipals i no tenim els diners necessaris per portar a terme tot allò que en agradaria fer. Però so m un equip assenyat, que hem sabut elaborar un
pressupost municipal per a aquest any 2010 que toca de peus a terra, equilibrat i adaptat a la situació actual.
I amb això vull dir, d’una banda que “no estirem més el braç que la màniga”, i d’una altra, que mantenim la
mateixa quantitat que l’any anterior a despesa social, és a dir, a beques, ajuts i serveis a les persones. Si això
li sumem que tenim un endeutament mínim, gairebé irrisori (cosa que no tothom pot dir) crec que podem dir
amb tranquil·litat que hem fet una bona feina i que aquest és un bon pressupost.
Per tant, aquest any 2010 Bellvei seguirà canviant, seguirà millorant com està fent any rere any. Aviat veurem
acabades les obres de la segona fase dels carrers del centre, després vindrà la millora de l’aspecte de l’avinguda
Nostra Senyora de l’Assumpció, de la N-340, a Baronia ja han començat les tasques de la substitució de
l’enllumenat públic i aquest any també començarem les obres del que serà el centre cívic per a la urbanització,
hem implantat la recollida de la matèria orgànica...
En definitiva que des de l’equip de govern no ens aturem, intentem superar els moments difícils amb iniciativa,
amb empenta, amb projectes, amb il·lusió. Aquest és el nostre tarannà, una manera de fer que des de fa anys
està fent que la qualitat de vida de tots els veïns i veïnes de Bellvei vagi en augment.

)

Núria Güell del Campo
Portaveu del grup municipal PSC

Benvolguts veïns,
El mes de març es va aprovar el pressupost municipal per a l’any 2010.
El Grup Socialista varem votar en contra, bàsicament per la manca d’increment en la partida pressupostària
destinada a la DESPESA SOCIAL, la qual cosa es fa imprescindible en l’actual crisi econòmica.
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Per altra banda la previsió en la despesa de la RÀDIO MUNICIPAL (56.000€) i el manteniment del PAVELLÓ
(62.861€) ens sembla del tot desproporcionada i fora de context, en quan que gran part d’aquests recursos
es podrien destinar a millorar diverses partides pressupostàries deficitàries destinades a millorar la qualitat de
vida dels veïns.
Una vegada més es posa de manifest el desgast de l’actual equip de govern (CiU-PP) amb el seu tarannà continuista acumulat per excés d’anys de govern del propi alcalde Josep Fonts.
El Grup Socialista portem a terme la nostra tasca al Consistori en defensa de tot allò que creiem que és millorable i pot beneficiar a tothom.
Salutacions.

)

JOSEP SOLÉ ARMAJACH
Regidor de l’Entesa per Bellvei

Diuen que ho fan bé (no deixar que l’oposició s’expressi, per exemple), que ho mostra el fet de ser els més
votats. L’argument és un engany i s’ha de ser infantil per creure-s’ho. Són els més votats, és cert, però els
ciutadans de Bellvei no desitgen que l’oposició no s’expressi. La seva actitud no és de dreta sinó d’extrema
estultícia, i no aconsegueix sinó un clima democràticament empobrit. Si, tenen por, de què algú altre ho faci
pitjor. Impossible.

)

José Ángel Pascual
Regidor PP

Desde el ayuntamiento hemos iniciado una campaña de reciclaje de la basura. La gente está respondiendo
bien, pero es necesario un esfuerzo mayor, porque si todos reciclamos bien podremos evitar que nos aumenten
los precios. No olvidéis que el servicio de recogida se paga con los impuestos de todos los vecinos.
Sobre la crítica a la bolsa de trabajo que hace el PSC, demuestran desconocimiento y poca sensibilidad. Esta
situación de paro no la ha creado el ayuntamiento, más bien al contrario, que hacemos grandes esfuerzos para
intentar paliar la situación.
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